
1. Organisatie raad van bestuur via digitale procedure n.a.v. COVID-19 - Goedkeuring.

2.

INFRA

3.

4. Goedkeuring ontwerp.
a) Project nr. P-20-021 - WPC Kapellen - Vernieuwen watervangputten.

b)

c) Project nr. K-07-016 - Zoersel - Wegenis- en rioleringswerken in wijk Meerheide.

d)

e)

f) Project nr. K-21-015 - Dessel - Wegenis- en rioleringswerken in Lorzestraat.

5. Gunning na openbare procedure.
a)

1 Met unanimiteit, wanneer geen individueel stemgedrag expliciet wordt vermeld.

De besluiten in deze lijst kunnen geraadpleegd worden op eenvoudig verzoek. Hiervoor kan contact 
genomen worden met Pidpa per e-mail op directiesecretariaat@pidpa.be of per telefoon op 
03/216.89.10.Tegen de besluiten in deze lijst kan klacht ingediend worden bij de toezichthoudende overheid (Vlaamse 
Regering).

De raad van bestuur keurt de digitale procedure goed.

De raad van bestuur keurt het verslag goed.

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de grondwaterwinningen aan de 
start van het zomerseizoen 2022.

Het ontwerp wordt goedgekeurd.

Het ontwerp wordt goedgekeurd.

Het ontwerp wordt goedgekeurd.

Het ontwerp wordt goedgekeurd.
Project nr. K-17-022 + project nr. K-17-024 - Balen - Aanleg van een gescheiden riolering in 
De Lei, Kerkplein en Kloosterstraat.

Project nr. K-21-008 - Mechelen - Wegenis- en rioleringswerken op 
Keerdok/Eandissite/Rode Kruisplein.

Het ontwerp wordt goedgekeurd.

Het ontwerp wordt goedgekeurd.

Het project wordt gegund.

Project nr. K-12-022 - Heist-op-den-Berg en Putte - N10 van Houwstraat tot aan 
Liersesteenweg 301 - Project nr. K-08-046 - Heist-op-den-Berg en Putte - N10 van 
Liersesteenweg 301 tot aan ovonde Fabiola -             Project nr. K-11-006 - Heist-op-den-
Berg - N10 van ovonde tot kuispunt met de Wouwerstraat + deel van Wouwerstraat.

Besluiten 1 raad van bestuur 20 mei 2022
lijst met beknopte omschrijving (conform art. 466 DLB)

Datum bekendmaking : 30 mei 2022

Verslag van de vorige vergadering (22 april 2022) - Goedkeuring.

Actualisatie van de positie van Pidpa inzake leveringszekerheid - Voorjaarsdroogte 2022 - 
Kennisgeving.

Project nr. P-21-003 - WPC Herentals - WW Poederlee & WW Gierle - Vernieuwen 
watervangputten.



b)

c)

OPERATIES

6. Aanvraag tot deelneming.
-

7. Goedkeuring ontwerp.
-

8. Gunning na vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging. 
- Project nr. D-26-667 - Renovatie watertorens 2022.

SALES, MARKETING & INNOVATIE

9. Business case hergebruik industrieel afvalwater - Goedkeuring.

FINANCE - ICT - AANKOOP

10.

LABO

11. PFAS - Stand van zaken - Toelichting - Kennisgeving.

CORPORATE

12. Samenwerking Pidpa-Aquafin - Stand van zaken - Toelichting - Kennisgeving.

13. Klachtenbehandeling van klanten - Overzicht 2021 - Kennisgeving.

14. Cipal - Algemene vergadering van 23 juni 2022 - Mandaat - Goedkeuring.

15. Poolstok cv - Algemene vergadering van 20 mei 2022 - Mandaat - Goedkeuring.

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot PFAS in 
drinkwater.

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de gesprekken tussen Pidpa en 
Aquafin.

De raad van bestuur neemt kennis van het rapport Klachtenbehandeling van klanten - Overzicht 
2021.

De raad van bestuur keurt de agenda en de agendapunten van de algemene vergadering van 23 
juni 2022 goed.

De raad van bestuur keurt de agenda en de agendapunten van de algemene vergadering van 20 
mei 2022 goed.

Het project wordt gegund.

De aanvraag tot deelneming wordt goedgekeurd.

Het ontwerp wordt goedgekeurd.

Het project wordt gegund.

De raad van bestuur gaat akkoord om een aanbod te doen voor een DBFO-opzet in het kader 
van hergebruik van afvalwater.

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de commissaris over het boekjaar 2021.

Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering over het boekjaar 2021 - 
Kennisgeving.

Project nr. K-22-014 (afsplitsing van project nr. K-16-015) - Aartselaar - Wegenis- en 
rioleringswerken in Lindelei.

Project nr. K-20-028 - Niel - Wegenis- en rioleringswerken in Boomsestraat deel tussen 
Walenhof en grens gemeente Boom.

Project nr. C-21-091 - Raamcontract voor de levering van kalkhydraat en kalkmelk voor 
drinkwaterproductie.

Project nr. C-21-075 - Raamcontract voor het herstellen van wegverharding in de regio 
Noord.

Het project wordt gegund.



16. De Watergroep - Algemene vergadering van 10 juni 2022 - Mandaat - Goedkeuring.

17. Bekrachtiging juridische procedures - Goedkeuring.

VARIA

18. Varia.
a) Fusie Pidpa/Water-link - Stand van zaken - Rapportering.

b) Digital Inclusion Charter - Ondertekening op 16 juni 2022 - Kennisgeving.

c) BCM Oekraïne - Stand van zaken - Toelichting.

de voorzitter van de raad van bestuur
Mieke Van den Brande

De raad van bestuur bekrachtigt de juridische procedures.

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken.

De raad van bestuur neemt hiervan kennis.

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken.

De raad van bestuur keurt de agenda en de agendapunten van de algemene vergadering van 10 
juni 2022 goed.


